
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 
 

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, o recado nas redes sociais é "ninguém segura mais a mão 

de ninguém". Mas, de longe, muita gente ainda se ajuda. 

Com parte da população mundial agora em situação semelhante — quarentena, autoisolamento e outras medidas 

por medo do vírus —, pessoas estão buscando maneiras de seguir adiante. 

Na Itália, pessoas cantam juntas nas janelas; pelo mundo, jovens oferecem fazer compras para pessoas mais 

velhas que não podem fazê-lo, e pessoas sob quarentena batem palmas para médicos que estão cuidando da população 

infectada. 

"Em pandemias passadas, o apoio mútuo era muito mais comum que protestos ou outras formas de agitação 

civil. Agora, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes sobre a necessidade de se ajudar em vez de apenas se 

proteger comprando produtos para armazenar", avalia Steven Taylor, professor de psiquiatria da British Columbia 

University, no Canadá. 

 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51910399 (adaptado). 

 
  
TEXTO II 
 

Em meio à pandemia causada pelo novo 

coronavírus, o recado nas redes sociais é "ninguém 

segura mais a mão de ninguém". Mas, de longe, muita 

gente ainda se ajuda. 

Com parte da população mundial agora em 

situação semelhante — quarentena, autoisolamento e 

outras medidas por medo do vírus —, pessoas estão 

buscando maneiras de seguir adiante. 

Na Itália, pessoas cantam juntas nas janelas; 

pelo mundo, jovens oferecem fazer compras para 

pessoas mais velhas que não podem fazê-lo, e pessoas 

sob quarentena batem palmas para médicos que estão 

cuidando da população infectada. 

"Em pandemias passadas, o apoio mútuo era 

muito mais comum que protestos ou outras formas de 

agitação civil. Agora, as pessoas estão ficando cada vez 

mais conscientes sobre a necessidade de se ajudar em 

vez de apenas se proteger comprando produtos para 

armazenar", avalia Steven Taylor, professor de 

psiquiatria da British Columbia University, no Canadá. 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51910399 

(adaptado). 
 
 

 

TEXTO III 
 

 
Disponível em: 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/15/coronavirus-

mulher-deixa-bilhete-no-elevador-para-ajudar-vizinhos-idosos.htm 

 

 
 
 
 



TEXTO IV 
 

“O egoísmo, o vírus social que alimenta a epidemia” 

 
 

Legitimamente, cada um está tentando se defender dessa onda massiva de angústia e preocupação recorrendo a 

vários mecanismos psicológicos. Em si, o medo pode ser um excelente estímulo para ativar os nossos recursos, mas 

também há o que chamo de excesso de legítima defesa. 

Primeiramente, a negação, a atitude arrogante de não se importar, de ser exagerados; em segundo lugar, a atitude 

fóbica que levou a episódios horrendos de caça ao hospedeiro, onde a raiva é usada como defesa contra a angústia. A 

necessidade de certezas é errada? Não, por si só é natural, todos gostaríamos de ter certezas e, de fato, a maioria das 

pessoas pede respostas claras e absolutas; para a ciência, em primeiro lugar. Por exemplo: "Quanto tempo durará a 

emergência?"; "Como posso me salvar?". Mas um cientista honesto só pode responder "não sei, estamos trabalhando 

nisso". A tarefa dos especialistas não é nem tranquilizar nem alarmar; mas nos ajudar a enfrentar as margens da incerteza 

que a realidade nos apresenta. 

 
Fonte: entrevista (trecho) com Simona Argentieri, médica psicanalista, professora da Associação Italiana de Psicanálise e da International 

Psychoanalytical Association. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597167-o-egoismo-o-virus-social-que-alimenta-a-epidemia 

 

______________________________________________________________________________ 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema 
“O impacto das pandemias nas relações sociais”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 
de seu ponto de vista. 


